
ÚČAST V SOUTĚŽI O NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO VÝSTAVNÍHO JEDINCE ROKU 

Soutěž o nejúspěšnějšího výstavního psa roku zpracovává klub KCHMPP podle výsledků výstav na území ČR. Do 
soutěže se nemusí majitelé psů nijak přihlašovat, automaticky jsou zpracovány výsledky všech přihlášených psů 
na tyto výstavy (mimo třídy štěňat a dorostu). Za každý titul jsou přiděleny body dle rozpisu. 

• Započítávájí se pouze národní, mezinárodní, klubové a speciální výstavy pořádané v ČR a krajská 
KCHMPP (jenom Vítěz plemene), 

• jiné oblastní ani krajské výstavy se nezapočítávají,  
• výsledky a počty ze tříd dorostu, event. štěňat nejsou započítány,  
• po ukončení výstavní sezony se podle počtu dosažených bodů zpracují výsledky, které jsou uveřejněny 

ve skupine na FB a na internetových stránkách klubu, 
• body průběžně počítá a vyhodnocuje Jana Obžerová pod dohledem Denisy Horákové. 

BODY 

• Nejlepší mladý (BOJ na NV/MV, KV/SV) – 2 body  
• Nejlepší veterán (BOV na NV/MV, KV/SV) – 2 body  
• Vítěz krajské výstavy KCHMPP – 2 body 
• CAJC, res. CAC, V1 ve třídě veteránů, V1 ve tř. čestné – 3 body  
• CAC – 4 body 
• Klubový vítěz mladých, Vítěz speciální výstavy mladých – 5 bodů 
• res. CACIB – 5 bodů 
• CACIB, Národní vítěz – 6 bodů 
• BOS – 7 bodů 
• Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, BOB – 10 bodů 

UMÍSTĚNÍ V ZÁVĚREČNÝCH SOUTĚŽÍCH NV/MV:  

• dospělí:  
o BOD – 20 bodů,  
o BIS – 15 bodů,  
o BIG: 1.m. – 10 bodů, 2.m. – 9 bodů, 3.m. – 8 bodů, 4.m. – 7 bodů, 5.m. – 6 bodů  

• mladí a veteráni:  
o BIS Junior – 10 bodů, 
o 1.m. – 5 bodů (i BIG1 Junior), 2.m. – 4 body, 3.m. – 3 body, 4.m. – 2 body, 5.m. – 1 bod. 

UMÍSTĚNÍ V ZÁVĚREČNÝCH SOUTĚŽÍCH KV/SV: 

• dospělí:  
o BIS: 1.m. - 20 bodů, 2.m. - 18 bodů, 3.m. – 16 bodů,  
o BOS: 1.m. - 10 bodů, 2.m. - 9 bodů, 3.m. – 8 bodů,  

• mladí a veteráni:  
o 1.m. – 10 bodů, 2.m. – 9 bodů, 3.m. – 8 bodů. 

Dále pak každému psovi/feně co získali titul (CAJC, CAC, res. CAC, V1 ve třídě veteránů a ve tř. čestné) ještě 0,25 
bodů za každého NAHLÁŠENÉHO psa/fenu na výstavu (mimo třídy štěňat a dorostu) bez ohledu na to, zda se 
zúčastnili.  



 

PŘÍKLAD:  

Na MVP je nahlášeno celkem 14 šiperek mimo tříd štěňat a dorostu.  

Pes XY získá na výstavě titul res. CAC, res. CACIB. Přepočteno na body je to 3 za res. CAC + 5 bodů za res. CACIB 
+ 3,5 bodů za každého nahlášeného = celkem 11,5 bodů.  
Fena YX získá CAC, CACIB, BOS = na body 4 za CAC + 6 bodů za CACIB + 7 bodů za BOB + 3,5 bodů za každého 
přihlášeného = celkem 20,5 bodů.  

OCENĚNÍ 

Do výsledné tabulky se zpracovává prvních 5 míst a jsou 3 kategorie:  

• "mladí" – psi a feny předvedení ve třídách mladých a výše, kteří jsou narození v tom roce pro který se 
zpracovává tabulka a rok předešlý (např. narození ve od 1.1.2018 do 31.12.2019 pro tabulku za rok 
2019),  

• "dospělí" – psi a feny, kteří nespadají do mladých ani veteránů (např. pro tabulku 2019 jsou to zvířata 
narozená od 1.1.2012 do 31.12.2017), bez ohledu na to, v které třídě byli předvedeni,  

• "veteráni" – se zařazují psi a feny, kteří dosáhli věku 8 let v roce který se hodnotí (např. narození do 
31.12.2011 pro tabulku pro rok 2019), bez ohledu na to, v které třídě byli předvedeni.  

Dále se zpracovávají tabulky nejlepších chovatelských stanic. Započítávají se všechny body, které získají 
odchovy podle stanic.  
 
Průběžné hodnocení je možné sledovat v tabulce na Google drive, odkaz níže. Body z výstavy budou zpracovány 
do 60dní od konání výstavy. 

TITULY 

• Udělení titulů nelze nárokovat, 
• titul se nezapisuje do průkazu původu, 
• titul neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampiónů. 

Princess – vítěz kategorie mladí za feny 
Prince – vítěz kategorie mladí za psy 
Absolutní vítěz kategorie mladí 
Queen – vítěz kategorie dospělí za feny 
King – vítěz kategorie dospělí za psy 
Absolutní vítěz kategorie dospělí 
Vítěz kategorie veteráni za feny 
Vítěz kategorie veteráni za psy 
Absolutní vítěz kategorie veteráni 
Absolutní vítěz šiperek 
Nejúspěšnější chovatelská stanice 
 
Do 60 dní po poslední výstavě bodované výstavni sezóny bude ve složce na Google drive vygenerovaný diplom 
pro "absolutní vítěze" a pro "nejúspěšnější CHS". 
 
 
 



ODKAZY 

Tabulka:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sZzM3oYZleSMdmHICAvxjm1JcVs60NW7vaQGqMes4-
E/edit?usp=sharing 

Složka: 

https://drive.google.com/drive/folders/1pmfGhoAhwb9WfCcAKzKxdMlGqmB0EKE5?usp=sharing 

KONTAKTY 

Jana Obžerová – bodovani@asblackasink.cz 
Denisa Horáková – Kobra.H@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 



• Započítány výsledky všech CAC výstav v ČR a krajská KCHMPP CZ, výsledky ze tříd štěňat, dorostu a 
čestné nejsou započítány. 

• Dospělí – narození od 1.1.2012 do 31.12.2017 
• Mladí – narození v roce 2018 - 2019 
• Veteráni – narození do 31.12.2011 
• V závorce za body je uvedeno kolikrát byl pes vystaven, u CHS je počet předvedených jedinců. 

MLADÍ (soutěžilo 9 psů a 18 fen) 

PSI FENY 
DRAX z Úsvitu věků - 71,5 (9) AERO Alpha nero - 67,75 (4) 
IMPERÁTOR Bohemia Animo - 62,75 (9) Neuděleno, odstoupila 
Neuděleno, odstoupil BLACK PEARL Izuse dragi - 46,25 (9) 
DJ BAX Taien - 14,75 (4) BELLIS od Zlatonosné říčky - 40,75 (2) 
IRON MAN Bohemia Animo - 11 (4) IRIS Bohemia animo - 33,5 (2) 

DOSPĚLÍ (soutěžilo 18 psů a 22 fen) 

PSI FENY 
Grai Vest CHEROKKI VIN DIESEL - 90,5 (8) Winterra DELICIOUS - 51,75 (2) 
XAVIER od Prachovských skal - 59 (5) ARIEL z Úsvitu věků - 50 (3) 
Leyu YULIAN - 53,25 (2) CHANIELA Bohemia animo - 48 (6) 
HATI Bohemia Animo - 45,5 (4) DANCE MIX S Suschevki  - 47,75 (3) 
EDWARD Nubika - 42 (5) Leyu SAMMY - 38,75 (4) 

VETERÁNI (soutěžilo 1 pes a 3 feny) 

PSI FENY 
Tarebi's BARNABASCH - 30 (2) CUKETKA Cidabro - 23 (2) 
 EVENING STAR Cidabro - 7,75 (1) 
 KELLY od Prachovských skal - 0 (2) 

CHS (soutěžilo 38 stanic) 

Bohemia animo - 200,75 (5) z Úsvitu věků - 139,5 (3) Neuděleno, odstoupila Leyu - 92 (2) Grai Vest - 90,5 (1) 
 
Princess – AERO Alpha nero 
Prince – DRAX z Úsvitu věků 
Absolutní vítěz kategorie mladí – DRAX z Úsvitu věků 
Queen – Winterra DELICIOUS 
King – Grai Vest CHEROKKI VIN DIESEL 
Absolutní vítěz kategorie dospělí – Grai Vest CHEROKKI VIN DIESEL 
Vítěz kategorie veteráni za feny – CUKETKA Cidabro 
Vítěz kategorie veteráni za psy – Tarebi's BARNABASCH 
Absolutní vítěz kategorie veteráni – Tarebi's BARNABASCH 
Absolutní vítěz šiperek – Grai Vest CHEROKKI VIN DIESEL 
Nejúspěšnější chovatelská stanice – Bohemia animo 

 

 

 

 


